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Na compra de qualquer livro nos stands da feira. 
Os cheques-livro não são acumuláveis e só serão aceites aos alunos que 
frequentam o Pré-escolar e o 1º CEB das escolas do Concelho da Batalha.

VALE 2,5€CHEQUE-LIVRO

DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS

PARTICIPANTES
LIVRARIAS › Afa’s › Americana › Boa Leitura › Letras & Livros
ALFARRABISTAS › Passos Livreiro Alfarrabista

5ª e 6ª feira › 17 e 18 maio › 09h30 – 16h30
Ao longo dos dias 17 e 18 de maio, realizar-se-ão diversas 
sessões dramatizadas de contos infantis, na Praça Mouzinho 
de Albuquerque, dirigidas aos alunos do Pré-escolar e 1º CEB 
dos estabelecimentos de ensino do Concelho da Batalha.
As histórias a dramatizar relacionam-se com a importância da 
água e da sua função primordial no equilíbrio do Planeta Terra.

ANIMAÇÃO
sexta-feira › 18 maio › 21h30

“POETAS COM VOZ” – Luís Portugal e Rui Vilhena
Todos nós somos poetas… sonhamos. Todos nós somos artífices dos nossos sonhos, que nos 
levam até a imaginação de voar. Todos nós somos ávidos viajantes das páginas onde a alma 
fica registada: os livros. 
No espetáculo “Poetas com Voz”, exaltam-se as palavras musicadas de uma das sete artes 
tradicionais: a poesia. 
O conhecido músico Luís Portugal e o argumentista Rui Vilhena dão corpo e voz a esta sessão 
única de poesia portuguesa. 



ANIMAÇÃO
sábado › 19 maio › 21h30

sábado › 19 maio › 14h30 ‒ 18h00
Realiza-se em simultâneo com a 17ª Feira do Livro, a 14ª Feira de ATls. O evento, alusivo à temática do 
Ambiente e da preservação dos recursos naturais, pretende dar a conhecer aos Pais e Encarregados de 
Educação as atividades que os Educandos desenvolvem no período da ocupação dos tempos livres, 
contando com diversos momentos de animação.

EPHEMEROS, A VIDA NUM SÓ DIA – Teatro Em Caixa
Dois indivíduos estranhos vagueiam pelo mundo carregando um velho piano com a missão de 
expor as inúmeras vantagens de uma vida que dura apenas 24 horas. Através da música, teatro 
físico e muito humor veremos quão efémera e fantástica pode ser a vida. Servindo-se do seu 
piano e humor negro, decidem expor as inúmeras vantagens de uma vida curta, dando um trata-
mento inusitado à história da condição humana.

PROGRAMA:
15h00 – Abertura oficial da Feira
16h00 – Participação do Conservatório de Ourém-Fátima e dos alunos das EB1 e J.I de Casais dos Ledos e Quinta do Sobrado: 
Canções tradicionais “Amora Negra” e “Malmequer Mentiroso”; 
16h10 – Canção “O mundo a reciclar” e dança”Cheguei”, EB1 Golpilheira;
16h20 – Canção “Amar a Floresta” EB1 e J.I. de Rebolaria;
16h30 – “O Ambiente é a tua bandeira”, EB1 e J.I. de Torre e Reguengo do Fetal;
16h40 – Desfile de moda reciclada, EB de São Mamede;
17h00 – Canção “O Planeta Azul”, J.I. e 1ª,2ºanos da EB Batalha;
17h10 – Dança “Salvem a Mãe Natureza”, J.I. e EB Faniqueira;
17h20 –  “Bé à Bá do Ambiente”, J.I. Golpilheira;
17h30 – Participação do Conservatório de Ourém-Fátima  com as turmas do 4º ano de Golpilheira, 3ªA e 4ªB da EB Batalha: 
canções tradicionais “Mira-me Miguel” e “Taipum”;
17h40 – Entrega dos Prémios “Fruta Escolar”;
17h50 – Sorteio dos Cabazes;
18h00 – Encerramento da Feira.

O AMBIENTE É A TUA BANDEIRA



CONCURSO “O FIO DA MEMÓRIA ‒ O CONTO”
10ª EDIÇÃO
domingo › 20 maio › 16h00
O concurso literário “O Fio da Memória – O Conto”, já na sua décima 
edição, tem como grande objetivo estimular a criação de contos e de 
ilustrações pelos alunos do 2º, 3º ciclo e secundário do Concelho da 
Batalha. Nesta sessão, são divulgados os vencedores de cada uma 
das categorias e lançada a obra que compila os trabalhos submeti-
dos a concurso. 

ANIMAÇÃO
domingo › 20 maio › 17h00

“PETER PAN E O SEGREDO DA ILHA DOS 3 OLHOS” – Rituais dell Arte
Um bando de piratas chega à sua terra de barco. Como bons piratas nunca trazem as melhores 
intenções. Ora querem trocar as prendas do Pai Natal, ora desprezam os direitos da criança, ora 
pegam fogo às árvores. O certo é que entre máquinas de fazer crescer fadas, duendes e Ents da 
floresta, perseguições de gigantes, fumos e fogos-de-artifício, balões pelo ar, cenários que se 
deslocam, músicas, sininhos e baús, entre partidas e malabarismos, entre lições e cantigas, os 
piratas chegam sempre à mesma conclusão: as crianças afinal não são tolinhas e sabem 
sempre onde está a razão.
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